زندگیسالم
سه شنبه
 ۳خرداد     ۱۴۰۱
شماره ۲۱۶4

سالمت

سالمت

نکاتبهداشتی
برایپیشگیریازحصبه

خانمها برای اطمینان از بارداری دو راه دارند ،آزمایش خون یا بی بی چک.

تب تیفوئید که به نام حصبه شناخته شده نوعی

خانگی بارداری محسوب و در آن ،از ادرار برای تشخیص بارداری استفاده

مامان ها و بی بی چک!

نکته های قابل توجهی که درباره «بی بی چک» وجود دارد
و هر زنی باید آن را بداند
اکرم انتصاری | روزنامه نگار

آزمایش خون به تشــخیص آزمایشــگاه نیــاز دارد اما بی بی چک ،تســت

میشود .درست است که بی بی چک ،روش صددرصدی برای تشخیص

عفونت باکتریایی است که از طریق آب آلوده به شکل

بارداری نیســت اما اســتفاده از آن ،بسیار مرسوم اســت و به همین دلیل
دانســتن چند نکته درباره این که چطور از بی بی چک استفاده کنید و از

مستقیم و غیر مستقیم منتقل می شود و رایج ترین

نتیجه بارداری مطمئن شوید ،الزم و ضروری است.

نشانه بیماری ،تب مداوم است
مهسا کسنوی | روزنامه نگار

مناسبتی

حصبه از بیماری های ســرایت شــونده از طریق آب بوده که صدها
ســال ،جوامع بشــری را درگیر خود کرده است .ســوم خرداد روز
جهانی کشف واکسن حصبه است .به این مناسبت ،به بررسی این
بیماری میپردازیم.

حصبهچیست؟
تــب تیفوئید یا تیفوئید کــه بــه نام حصبــه
شــناخته شــده نوعی عفونت باکتریایی است
که توسط گونه خاصی از باکتری سالمونا ایجاد
می شــود .زمانی که باکتــری خود را بــه روده
می رساند از طریق مخاط روده به داخل بافت
زمینه ای روده نفوذ میکند.
اگر سیستم ایمنی در این مرحله قادر به مقابله
با این باکتری نباشد ،این باکتری خود را تکثیر
می کند و سپس وارد جریان خون می شود .بعد
از این مرحله عالیم اولیه بیماری به صورت تب
خود را نمایان می کند.
سپس باکتری بیشتر نفوذ می کند و خود را به
مغز استخوان ،کبد و مجاری صفرا می رساند.
در مرحله دوم بیماری ،باکتری به داخل بافت
ایمنی روده کوچک نفوذ میکند و از این به بعد

عالیم شدید روده کوچک آغاز می شود.
تب رایجترین نشانه
ایــن بیمــاری بیشــتر کــودکان و ســالمندان
باالی  60ســال را تهدید میکند .دوره نهفته
ایــن بیمــاری  7تــا  21روز اســت و بــه میزان
باکتری های وارد شده به بدن بستگی دارد.
در مــوارد خفیــف ،ممکن اســت باکتــری ها
ســریع از بین بروند و عالیم خفیفــی را ایجاد
کننــد .در این حالــت افــراد می تواننــد ناقل
بیماری باشند.
رایجترین نشــانه بیماری حصبه ،تب است که
عمومــا این تب ادامه دارد و قطع نمیشــود.
دیگر عالمت حصبه درد شدید در ناحیه شکم
است که بعضا با التهاب آپاندیس اشتباه گرفته
میشود.
بیماری حصبه میتواند با ســرفههای خشک

همــراه شــود .در مــوارد خاصــی هــم بیمــار
دچار یبوست یا اسهال میشود.خســتگی و
احســاس ناتوانی جســمی و حتی افت ســطح
هوشــیاری و ســردرد هم در برخــی بیماران
مشاهده میشود.
سرایت مستقیم و غیر مستقیم
در ایــن بیماری،میکــروب از راه دهــان وارد
دســتگاه گوارش می شــود و از آن جــا به دیگر
نقاط بدن میرسد.
ســرایت مســتقیم :پرســتاران و مراقبان
بیماران از راه دستهای خود آلوده می شوند
و در معرض آلودگی مستقیم قرار دارند .برخی
از پزشکان حصبه را بیماری دستهای کثیف
نامیدهاند.
سرایتغیرمستقیم:آب،بزرگترین منبع
آلودگی است .به غیر از آب ،مواد غذایی ،شیر و
سبزیجاتونرمتناندریایی(صدفهاومیگوها
و ) ...هم ممکن است توسط آب آلوده شوند.
از عوامل دیگر انتقال ایــن ویروس میتوان به
این موارد اشاره کرد:
یخ غیربهداشتی
آلودگی شــیر ،پنیر تــازه توســط آب آلوده یا
دستهای آلوده
ســبزیجاتی کــه آن هــا را بــا کــود انســانی

میکارند.
مگس عامل مهمی در پخش بیماری است.
رعایت نکات بهداشــتی،بهترین روش
پیشگیری
در مــواردی کــه منابــع آب آشــامیدنی ،غیــر
بهداشتی است باید آب را جوشاند.جوشاندن
شیر و پاستوریزه کردن فراوردههای آن عامل
تولید کننده حصبه را به راحتی از بین میبرد.
همچنیــن ســعی کنیــد نــکات بهداشــتی را
رعایت کنید و همیشه دستهای خود را با آب
و صابون بشویید.
واکسن موثر است
تاکنــون دو گونــه واکســن بــرای پیشــگیری
از حصبــه تولیــد شــده انــد ،واکســن خوراکی
و واکســن تزریقــی که هــر دو موثر بود ه اســت.
واکســن یادآور ،هر دو ســال یک بار بــرای نوع
تزریقی و هر پنج سال یک بار برای نوع خوراکی
باید انجام شود.
از ســال  2018ســازمان بهداشــت جهانــی
بــرای مناطقی کــه مســتعد بیماری هســتند
برنامههای واکسیناســیون را ترتیب داده و با
انجــام این برنامههــا تعداد کــودکان مبتال به
حصبــه در ایــن مناطق بــه میــزان  ۸۱درصد
کاهش یافته است.
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مواد الزم برای تهیه بستنی
سرخ شده
کورن فلکس ۳ :پیمانه
بستنی وانیلی ۴۵۰ :گرم
پودر نارگیل :یک پیمانه
روغن مایع ۲ :پیمانه
دارچین :یک قاشق چای خوری
شیر :یک قاشق
غذاخوری
تخم مرغ:
 ۲عدد

2

بانوان

دسر

بستنی سرخ شده ،یک دسر تابستانی متفاوت
خ شده را شنیده باشید ،کمی متعجب شوید و فکر کنید اشتباه متوجه شدهاید اما باید بگویم اشتباهی در
شاید اگر برای اولین بار اسم بستنی سر 
کار نیست  .این دسر خوشمزه تابستانی دقیقا شبیه اسمش درست میشود ،شما باید بستنی را سرخ کنید.

طرز تهیه
 -1در مرحله اول هشــت اسکوپ
به صــورت تــوپ از بســتنی وانیلی
در بیاوریــد .ســپس اســکوپ های
بســتنی را در یک ســینی بگذارید
و ســینی را به مدت یک ســاعت در
فریزر قرار دهید.
 -2در مرحلــه بعــدی کــورن
فلکــس را بــه همــراه یــک
قاشــق غذاخــوری
دارچیــن و یک
پیمانــه پــودر
نارگیــل و
یک قاشــق
غذاخــوری

شیر به خوبی مخلوط کنید.
 -3تخم مرغ ها را بشکنید و سفیده آن ها را از زرده
جدا کنید .سپس سفیده را در کاسه بریزید .در ادامه
با اســتفاده از یک همزن ســفیده تخم مرغ را آنقدر
هم بزنید تا به خوبی کف کند.
-4در ادامه سینی حاوی اسکوپ های بستنی را از
یخچال خارج کنید .ســپس آن ها را در ظرف حاوی
کورن فلکس و دیگر مواد قرار دهید و آن را کامال به
مواد موجود در کاسه آغشته کنید تا دور تا دور آن را
کورن فلکس بگیرد.دوباره اســکوپ های بستنی را
به مدت  ۳ساعت دیگر در یخچال فریزر قرار دهید تا
کامال اسکوپ های بستنی سفت شود.
 -5روغن را در قابلمه کوچکی بریزید ،مقدار روغن
باید به اندازه ای باشد که بستنی ها در روغن غوطه
ور شود .ســپس آن را روی اجاق گاز قرار دهید تا به

آرامی داغ شود.
-6سپس اسکوپ های بستنی را یک به یک از یخچال
خارج کنید و در قابلمه روغن بیندازید .بعد از این که
رنگ آن ها طالیی شد ،آن ها را از قابلمه خارج کنید.
-7بعــد از ایــن که اســکوپ هــای بســتنی را ســرخ
کردید .آن ها را در یک پارچه تمیز یا دســتمال حوله
ای قرار دهید تا روغن اضافی آن هــا به خوبی خارج
شود.
-8میتوانیــد بســتنی ســرخ شــده را در کنــار
خامه ،عسل ،ســس شــکالتی و دیگر طعم دهنده ها
سرو کنید.

نکاتی درباره خرید بی بی چک
بی بیچکها تاریــخ انقضا دارنــد و به همین
دلیل الزم اســت قبــل از خرید بــه تاریخ تولید
و انقضــای آن توجه کنید و آنهــا را از داروخانه
بخرید .اگر از قبل در خانــه بی بی چک دارید و در
محیط گرم یــا مرطوب از آن نگهداری کــرده اید حتما
تاریخ انقضای آن را در نظر بگیرید .بهترین زمان برای اســتفاده از بی بیچک
اول قاعدگی عقب افتاده است .بهتر است برای انجام تست ،صبح را
بعد از روز ِ
از دست ندهید چون غلظت هورمون در ادرار در ساعات اول صبح بیشتر است.
تفسیر درست تست بارداری خانگی
 3تــا  10دقیقه الزم اســت تا بــی بی چــک نتیجه بــارداری را مشــخص کند.
بی بیچکها منطقهای با عنوان منطقه کنترل دارند که نواری قرمزرنگ دارد.
اگر این نوار در نتیجه تست دیده شود ،یعنی بهاندازه کافی ادرار به تست رسیده
و میتوانید روی نتیجه تست حســاب کنید .این نوار معموال با حرف  Cنمایش
داده میشــود .نوار دیگری که روی این کادر میبینید با حرف  Tنمایش داده
میشود و همان نواری اســت که اگر دیده شود ،نشان میدهد باردار هستید.
اگر نتیجه تست مثبت شد ،به پزشک مراجعه کنید تا با انجام تستهای بیشتر
بارداری شما تأیید شود.
اما و اگرهای بی بی چک
اگر بی بیچک منفی شد و دچار خونریزی نشدید سه تا پنج روز دیگر تست را
تکرار کنید چون ممکن اســت ،تخمکگذاری دیرتر انجام شده باشد یا تاریخ
آن را درست حســاب نکرده باشــید .اگر هم ،تســت را کمتر از هفت روز پس از
قاعدگی عقبافتــاده انجام دادهاید ،زیــاد روی نتیجه منفی حســاب نکنید.
ممکن است خیلی زود تست بارداری خانگی داده باشید .یک هفته دیگر صبر
کنید و اگر در آن زمان هنوز خونریزی نداشتید و نتیجه تست شما منفی است،
با پزشک مشورت کنید تا علت عقبافتادن قاعدگی مشخص شود.
تازه ها

قطره چشمی که پیرچشمی را
بهبود می بخشد
پیرچشمی ناتوانی چشــم در تمرکز روی اشیای نزدیک اســت که منجر به تار شدن
تصاویر میشود .این بیماری در  40سالگی شــروع می شود و تا حدود  60سالگی
پیشرفت میکند.
پیرچشــمی عدســی چشــم را ســفت میکند و انعطاف پذیر نبودن عدســی باعث
میشــود که نور دریافتی روی قســمت صحیح شــبکیه متمرکز نشــود و تصاویر تار
به نظر برسد.
به تازگــی  ،ســازمان غــذا و داروی آمریکا یک قطره چشــمی جدید را بــرای درمان
پیرچشمی تایید کرد .قبل از به بازار آمدن این قطره های چشمی به نام  ،Vuityافراد
برای پیرچشمی به عینک ،لنز تماسی یا جراحی چشم نیاز داشتند.
هنگامی که قطره را در چشم خود میریزید ،حدود  15دقیقه طول میکشد تا ماده
پیلوکارپین ،شروع به کار کند.
این قطره هــم اکنون برای اســتفاده یک بار در روز در هر چشــم تایید شــده اســت و
 80دالر قیمت دارد .این قطره برای برخی افراد ،میتواند یک جایگزین عالی برای
عینک یا جراحی باشد.

